
Nyt fra BUVM

Skolemøde TUR d. 15/9-2021

Lidt om:
• LUP
• Forenkling af beskrivelsessystemet
• Autohjælp – udbudsrunde
• Kvote – oplæg til dialog
• En teaser
• En opmærksomhed
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LUP –en kort status

Henvendelser tyder på:

• Regler og modellen opleves som en reel forenkling, men det er svært at finde ressourcer til opgaven.

• De pædagogiske metoder beskrives, enkelte glemmer dog at det ikke skal være en hensigtserklæring.

• Den gamle LUP ”spøger” stadig i forståelsen af ny LUP’s formål.

• Usikkerhed omkring beskrivelsesgrad af grundfag og certifikater.

• Beskrivelse af evaluering og bedømmelse, her særligt bedømmelseskriterier, er en svær øvelse, og 
ofte mangelfulde i indhold.

• EUX ”glemmes” – Et spørgsmål om beskrivelse af det tværfaglige

• Forfattere/skoler overser at elementer fra gammel LUP, undervisningsbeskrivelser o.a, evt kan 
anvendes som udgangspunkt for beskrivelser.
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LUP –Husk der er hjælp at hente

emu.dk/eud/ledelse –>  
Lokale undervisningsplaner

Uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling -> 
Lokale undervisningsplaner

https://emu.dk/eud/ledelse/lokale-undervisningsplaner?b=t437-t495
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/lokale-undervisningsplaner-lup
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Ny beskrivelsesstandard for uddannelses-
bekendtgørelserne

• KICK-OFF Seminar for de faglige udvalg blev afholdt sidste uge.

• FU skal nu i gang med at forenkle de enkelte uddannelsesbekendtgørelser.

• §3 bliver ”sammenskrevet” og vil fremover udelukkende indeholde 
kompetencemål

• §6 prøveregler kvalitetssikres i forhold til afsluttende prøver på EUD

• Forenklingen indeholder i sig selv ikke ændringer til uddannelsens indhold



7. december 20215

Kommende nyt design for 
uddannelsesordningen

• De fire dokumenter* erstattes af ét samlet dokument, der 
udgør en forenklet uddannelsesordning

• Mange nye måder at filtrere oversigten på (bedre overblik)

• Faglisten bibeholdes (ingen ændring i uddannelsens fag)

• STIL står for udviklingen med input fra STUK(KE)

*Tekstdokumentet, den lille fagoversigt, den udvidede fagoversigt og regnearket
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Ansøgningsrunde Autohjælp

• Samarbejde (FU og BUVM) omkring ny uddannelsesbekendtgørelse, herunder 
at beskrive § 3 og § 6 efter nye regler.

• Proces omkring udbudsrunde er i gang (Udbudsbeskrivelse, godkendelse etc.)

Status dags dato:
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Kvote på lager 2022

Uddannelser med en positiv kvote, dvs. med en positiv kvote for, hvor mange elever der kan 

optages på grundforløbets 2. del ud over dem, der allerede har en uddannelsesaftale, fastsættes 

ud fra følgende kriterier: 

• Regeringens modelparameter under 1,0 (forholdet mellem efterspørgslen og udbuddet)

• Mere end 50 pct. men mindre end 80 pct. af  uddannelsesaktive elever har indgået en 

uddannelsesaftale med en virksomhed inden for tre måneder efter GF2 er gennemført 

• Ledighedsgraden for færdiguddannede 4.-7. kvartaler efter fuldførelse af  uddannelsen er 

over gennemsnittet for alle erhvervsuddannede jf. seneste opgørelse. 



Beregningsmodellen
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Læs mere:
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser
/uddannelser/overblik/dimensionerede-
erhvervsuddannelser-2021

Eller kontakt Evt:

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/dimensionerede-erhvervsuddannelser-2021
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EMU-RESPONS på EUD

• Har til hensigt at understøtte netværk og vidensdeling 
mellem undervisere på EUD

• Bliver (endnu) en kanal direkte til FK og UA

• Starter med 7 grundfag samt GF1

• Det er hensigten at der følges op med flere grundfag og 
erhvervsuddannelserne

• Der afholdes opstarts webinarer for hvert grundfag

• Login bliver med lærerens tilknyttede UNI-login

Hold øje med ”Nyt om EUD”!



Pulje – hvis der skulle være tid på skolen
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Børne og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2021 (frist 22. september 
2021)
Indsatsområdet for udlodningsmidlerne 2021 er at understøtte skolernes arbejde med at skabe trivselsfremmende 
fællesskaber for eleverne på FGU og erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1 og GF2, herunder GF+) med 
henblik på at bidrage til større trivsel og læring

Der er i alt 14,28 millioner til fordeling i puljen

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/210922-boerne-og-undervisningsministeriets-udlodningsmidler-til-undervisning-2021

